Dosarul nr. 1-1630/2019
12-1-18502-01042019
SENTINŢĂ
În numele Legii
(DISPOZITIV)
17 martie 2021
Chişinău

*****.

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani), în componenţa:
Preşedintelui completului de judecată, judecătorul Aureliu Postică,
Judecători:
Eugeniu Beșelea,
Veaceslav Cernalev
Grefieri
Mihalachi Marina,
Țîbîrnă Gheorghe,
Pandelea Tatiana,
Lupașcu Cristina
Cu participarea:
Procurorului
Cazacov Elena,
Căuș Ala,
Gheorghiștean Irina
Apărătorilor
Ceachir Anatolie,
Mihailov-Moraru
Veronica,
Florea Iurie,
Levinschi Alexandru,
Ostavciuc Dinu,
Tabarcea Iurie,
Tabarcea Alexandr,
Balan Iulian,
Murzac-Bou Angela,
Homițchi Ghenadie,
Dodica Ruslan,
Tipa Gheorghe,
Prepelița Mihaela,
Pucas Ina,
Pavlenco Tatiana
a judecat în ședinţă publică, cauza penală privind învinuirea lui

1) Tizu Svetlana *****, n/i *****, născută la *****,
cetăţeancă a Republicii Moldova, originară din *****
domiciliul de facto în *****, ap. 20, angajată în calitate de
Judecător în Judecătoria Chișinău (sediul Centru), nesupusă militar,
celibatară, doi copii minori la întreținere, studii
superioare, fără dizabilităţi, titluri speciale nu deține,
grade de calificare şi distincţii de stat nu deține, posedă
limba de stat, fiind reţinută, arestată preventiv și la
domiciliu începând cu data de 23.10.2018, ora 12:15 până
la 11*****.2019 în cauza penală şi fără antecedente
penale.
Învinuită de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (3) lit.
a) Cod penal și art. art. 42 alin. (2), 307 alin. (1) Cod penal,
și
2) Hadîrca Victoria *****, n/i *****, născută la *****,
cetăţeancă a Republicii Moldova, originară din *****,
domiciliată *****, angajată în calitate de Judecător în Judecătoria
Chișinău (sediul Central), nesupusă militar, celibatară, studii
superioare, fără dizabilităţi, titluri speciale nu deține,
grade de calificare şi distincţii de stat nu deține, posedă
limba de stat, fiind reţinută, arestată preventiv și la
domiciliu începând cu data de 23.10.2018, ora 12:15 până
la 28.12.2018 în cauza penală şi fără antecedente penale.
Învinuită de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod
penal,
și
3) Furtuna Vitalii *****, n/i *****, născut la *****,
cetăţean al Republicii Moldova, originar din ***** viza
de domiciliu în *****. *****, domiciliul de facto în
*****, angajat în calitate de asistent judiciar în Curtea de Apel
Chișinău, nesupus militar, căsătorit, doi copii minori la
întreținere, studii superioare, fără dizabilităţi, titluri
speciale nu deține, grade de calificare şi distincţii de stat
nu deține, posedă limba de stat, fiind reţinut, arestat
preventiv și la domiciliu începând cu data de 23.10.2018,
ora 12:14 până la 03.06.2019 în cauza penală şi fără
antecedente penale.
Învinuit inițial de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 45 alin.
(1) alin. (1), 325 alin. (3) lit. a1) Cod penal, și de art. art. 42 alin. (4), (5), 307
alin. (1) Cod penal, ulterior fiind modificată învinuirea în instanța de

judecată, fiind învinuit de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 326 alin.
(2) lit. d) Cod penal și art. art. 42 alin. (4), (5), 307 alin. (1) Cod penal,
și
4) Brînza Liubovi *****, n/i *****, născută la *****,
cetăţeancă a Republicii Moldova, originară din sat. *****
viza de domiciliu în *****. ***** și cu domiciliul de
facto în *****. ***** angajată în calitate de Judecător în Curtea de
Apel Chișinău, nesupusă militar, căsătorită, doi copii minori
la întreținere, studii superioare, fără dizabilităţi, titluri
speciale nu deține, grade de calificare şi distincţii de stat
nu deține, posedă limba de stat, fiind reţinută, arestat
preventiv și la domiciliu începând cu data de 23.10.2018,
ora 12:15 până la 11*****.2019 în cauza penală şi fără
antecedente penale.
Învinuită de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 45 alin. (1), (2) lit.
b), 324 alin. (3) lit. a) Cod penal, art.art. 45 alin. (1), 325 alin. (3) lit. a1) Cod
penal, art. 303 alin. (3) Cod penal, art. art. 44, 307 alin. (1) Cod penal, art. art.
42 alin. (4), (5), 307 alin. (1) Cod penal
și
5) Ouș Ludmila *****, n/i *****, născută la *****,
cetăţeancă a Republicii Moldova, originară din *****,
viza de domiciliu în *****. ***** și cu domiciliul de
facto în *****. *****, activează în calitate de Avocat, CA
”Ouș Ludmila”, nesupusă militar, căsătorită, studii
superioare, fără dizabilităţi, titluri speciale nu deține,
grade de calificare şi distincţii de stat nu deține, posedă
limba de stat, fiind reţinută și arestată la domiciliu
începând cu data de 23.10.2018, ora 13:50 până la
07.12.2018 în cauza penală şi fără antecedente penale.
Învinuită de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 45 alin. (2) lit. b),
324 alin. (3) lit. a) Cod penal, art. art. 44, 307 alin. (1) Cod penal
și
6) Moscalciuc Galina *****, n/i *****, născută la *****
cetăţeancă a Republicii Moldova, originară din *****
domiciliată în *****. ***** , angajată în calitate de
Judecător în Curtea de Apel Chișinău, nesupusă militar,
studii superioare, fără dizabilităţi, titluri speciale nu
deține, grade de calificare şi distincţii de stat nu deține,
posedă limba de stat, fiind reţinută și arestată la domiciliu

începând cu data de 23.10.2018, ora 12:20 până la
21.12.2018 în cauza penală şi fără antecedente penale.
Învinuită de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 45 alin. (2) lit. b),
324 alin. (3) lit. a) Cod penal, art. art. 44, 307 alin. (1) Cod penal
și
7) Agatii Nadejda *****, n/i *****, născută la *****,
cetăţeancă a Republicii Moldova, originară din *****,
domiciliată în *****. ***** activează în calitate de
Avocat, CA ”Agatii Nadejda”, nesupusă militar, căsătorită, un
copil minor la întreținere, studii superioare, fără
dizabilităţi, titluri speciale nu deține, grade de calificare şi
distincţii de stat nu deține, posedă limba de stat, fiind
reţinută, arestată preventiv și la domiciliu începând cu
data de 23.10.2018 până la 16*****.2019 în cauza
penală şi fără antecedente penale.
Învinuită de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 325 alin.
(3) lit. a1) Cod penal
și
8) Chiranda Vera *****, n/i *****, născută la *****,
cetăţeancă a Republicii Moldova, originară din *****
domiciliată în *****. *****angajată în calitate de
procuror în Procuratura *****. Chișinău, nesupusă
militar, studii superioare, fără dizabilităţi, titluri speciale
nu deține, grade de calificare şi distincţii de stat nu
deține, posedă limba de stat, fiind reţinută, arestată
preventiv și la domiciliu începând cu data de 23.10.2018,
ora 12:00 până la 21.12.2018 în cauza penală şi fără
antecedente penale.
Învinuită de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 325 alin.
(3) lit. a1) Cod penal
și
9) Gandrabura Elena *****, n/i *****, născută la
*****, cetăţeancă a Republicii Moldova, originară din.
***** ***** și domiciliată în ***** *****, neangajată în
câmpul muncii, căsătorită, doi copii minori la întreținere,
nesupusă militar, studii medii, fără dizabilităţi, titluri
speciale nu deține, grade de calificare şi distincţii de stat
nu deține, posedă limba de stat, nefiind reţinută sau
arestată în cauza penală şi fără antecedente penale.

Învinuită de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 325 alin.
(3) lit. a1) Cod penal
și
10) Gandrabura Mihail *****, n/i *****, născut la
*****, cetăţean al Republicii Moldova, originar și
domiciliat din *****, ***** neangajat în câmpul
*****cii, căsătorit, doi copii minori la întreținere,
nesupus militar, studii medii, fără dizabilităţi, titluri
speciale nu deține, grade de calificare şi distincţii de stat
nu deține, posedă limba de stat, fiind reţinut, arestat
preventiv și la domiciliu începând cu data de 23.10.2018,
ora 12:14 până la 03.06.2019 în cauza penală şi fără
antecedente penale.
Învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (3), 325 alin.
(3) lit. a1) Cod penal
Termenul de examinare a cauzei: 01.04.2019 – 17*****.2021.
Procedura de citare legal executată.
În temeiul celor expuse, călăuzindu-se de art. 340, 384, 385, 388, 389, 390
alin. (1) pct. 1), 3), 391 alin. (1), pct. 6), 392-396 și 397 Cod de procedură penală,
instanţa de judecată,
HOTĂRĂȘTE:
I. 1. Tizu Svetlana ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea
infracţiunii prevăzute de art. 324 alin. (3) lit. a) Cod penal, din motiv că nu s-a
constatat existența faptei infracțiunii.
Tizu Svetlana ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea infracţiunii
prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 307 alin. (1) Cod penal, din motiv că fapta nu
întrunește elementele infracțiunii.
2. Hadîrca Victoria ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea
infracţiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod penal, din motiv că nu s-a constatat
existența faptei infracțiunii.
3. Furtuna Vitalii ***** se recunoaște vinovat de săvârșirea infracţiunii
prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. d) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsa
închisorii pe un termen de 3 (trei) ani, cu executare în penitenciar de tip
semiînchis. Pedeapsa închisorii se reduce cu 112 (una sută doisprezece) zile, în
temeiul art. 385 alin. (5) Cod de procedură penală.
În baza art. 90 Cod penal, se suspendă condiționat executarea pedepsei pe o
perioadă de probațiune de 3 (trei) ani.

Furtuna Vitalii ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea infracţiunii
prevăzute de art. art. 42 alin. (4), (5), 307 alin. (1) Cod penal, din motiv că fapta
nu întrunește elementele infracțiunii.
Se aplică lui Furtuna Vitalii ***** măsura preventivă – obligarea de a nu
părăsi țara, până la devenirea definitivă a sentinței.
4. Brînza Liubovi ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea
infracţiunii prevăzute de art. art. 45 alin. (1), (2) lit. b), 324 alin. (3) lit. a) Cod
penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
Brînza Liubovi ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea infracţiunii
prevăzute de art. art. 44, 307 alin. (1) Cod penal (episod numit convențional
Roșca), din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.
Brînza Liubovi ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea infracţiunii
prevăzute de art. 303 alin. (3) Cod penal (episod numit convențional Roșca),
din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.
Brînza Liubovi ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea infracţiunii
prevăzute de art. art. 42 alin. (4), (5), 307 alin. (1) Cod penal (episod numit
convențional Scarlat), din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.
Se încetează procesul penal de învinuirea lui Brînza Liubovi ***** în baza
art. art. 45 alin. (1), 325 alin. (3) lit. a1) Cod penal (episod numit convențional
Scarlat), din motiv că există alte circumstanţe care exclud sau condiţionează
pornirea urmăririi penale şi tragerea la răspundere penală.
5. Ouș Ludmila ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea infracţiunii
prevăzute de art. art. 45 alin. (2) lit. b), 324 alin. (3) lit. a) Cod penal, din motiv
că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
Ouș Ludmila ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea infracţiunii
prevăzute de art. art. 44, 307 alin. (1) Cod penal (episod numit convențional
Roșca), din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.
6. Moscalciuc Galina ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea
infracţiunii prevăzute de art. art. 45 alin. (2) lit. b), 324 alin. (3) lit. a) Cod
penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
Moscalciuc Galina ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea
infracţiunii prevăzute de art. art. 44, 307 alin. (1) Cod penal (episod numit
convențional Roșca), din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.
7. Agatii Nadejda ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea
infracţiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 325 alin. (3) lit. a1) Cod penal, din
motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
8. Chiranda Vera ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea
infracţiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 325 alin. (3) lit. a1), din motiv că nu
s-a constatat existența faptei infracțiunii.

9. Gandrabura Elena ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea
infracţiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 325 alin. (3) lit. a1) Cod penal, din
motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
10. Gandrabura ***** ***** se achită de sub învinuirea de săvârșirea
infracţiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (3), 325 alin. (3) lit. a1) Cod penal, din
motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.
II. Se confiscă de la Furtuna Vitalii ***** contravaloarea sumei de 2000
(două mii) euro, convertiți în valuta națională la cursul BNM la data executării
sentinței în această latură.
III. Se ridică sechestrul asupra următoarelor bunuri:
- autoturismul de model „*****”, fabricat în anul 2014, cu n/î *****, cu
codul V*****, ce aparține cu drept de proprietate în calitate de beneficiar efectiv
lui Tizu Svetlana;
- mijloacele bănești în sumă totală de 3 500 euro (echivalentul a 68 561,50
lei, conform cursului oficial al BNM la data de 23.10.2018) și 150 dolari SUA
(echivalentul a 2 553,75 lei, conform cursului oficial al BNM la data de
23.10.2018), ridicate în cadrul percheziției efectuate la 23.10.2018 la domiciliul lui
Brînza Liubovi, situat pe adresa : *****. ***** și respectiv, în cadrul percheziției
efectuate la 23.10.2018 în biroul de serviciu al învinuitului Brînza Liubovi,
amplasat în incinta Curții de Apel Chișinău, situat pe adresa : mun. Chișinău, str.
Teilor, 4;
- cota-parte de ½ din proprietatea în devălmășie asupra bunului imobil
(încăpere locativă) cu nr. cadastral *****, situat pe adresa : *****. *****, cu
suprafața de 120,8 m.p., ce aparține Brînza Liubovi;
- cota-parte de ½ din proprietatea în devălmășie asupra bunului imobil
(încăpere nelocativă) cu nr. cadastral *****, situat pe adresa : *****. ***** cu
suprafața de 20,1 m.p., ce aparține Brînza Liubovi;
- cota-parte de ½ din proprietatea în devălmășie asupra bunului imobil
(încăpere nelocativă) cu nr. cadastral ***** situat pe adresa : *****. ***** cu
suprafața de 34,4 m.p., ce aparține Brînza Liubovi;
- miloace bănești în sumă de 7 750 euro (confomr cursului BNM la data de
23.10.2018 constituie 151 814,75 lei), care aparțin cu drept de proprietate lui
Hadîrca Victoria, în calitate de beneficiar efectiv, depistate și ridicate în rezultatul
efectuării percheziției în domiciliul lui Hadîrca Victoria, situat în *****. *****
- cota-parte de 1.0 din bunul imobil (încăperi) cu nr. cadastral ***** situat în
*****. *****ce aparține lui Chiranda Vera;
- cota-parte de ½ din proprietatea în devălmășie asupra bunului imobil
(construcție) cu nr. cadastral *****situat în mun. *****ce aparține lui Agatii
Nadejda;

- cota-parte de 1.0 din bunul imobil (teren) cu nr. cadastral ***** situat în
***** *****, ce aparține lui Gandrabura *****;
- cota-parte de 1.0 din bunul imobil (teren) cu nr. cadastral ***** situat în
***** *****, ce aparține lui Gandrabura *****;
- cota-parte de 1.0 din bunul imobil (construcția) cu nr. cadastral
********** situat în ***** *****, ce aparține lui Gandrabura *****;
- cota-parte de 1.0 din bunul imobil (construcția) cu nr. cadastral
********** situat în ***** *****, ce aparține lui Gandrabura *****;
- cota-parte de 1.0 din bunul imobil (construcția) cu nr. cadastral
********** situat în ***** *****, ce aparține lui Gandrabura *****;
- mijloace bănești în sumă de 150 euro (echivalentul a 3 938,35 lei conform
cursului BNM la data de 23.10.2018), ridicate în cadrul percheziției la domiciliul
lui Moscalciuc Galina, situat în *****. *****ÎP „*****”;
- cota-parte de 1.0 din bunul imobil (încăperi) cu nr. cadastral ***** situat în
*****. *****ce aparține lui Moscalciuc Galina;
- cota-parte de 1/3 din bunul imobil (apartament) cu nr. cadastral
***************9, situat în *****. *****, cu suprafața de 89,7 m.p., ce aparține
lui Ouș Ludmila;
- cota-parte de ½ din bunul imobil (garaj) cu nr. cadastral ********** situat
în *****. ***** ce aparține lui Ouș Ludmila;
- autoturismul marca/model *****, cu n/î *****, anul fabricării 2009, cod
***** ce aparține lui Ouș Ludmila.
IV. Cu referire la corpurile delicte instanța de judecată se va expune în felul
următor:
1. Plic cu inscripția „Plicul nr. 2 în care se conțin 5 agende a lui Brînza
Liubovi ce au fost mostre libere pentru dispunerea expertizei grafoscopice din
13.11.2018” și anume: agendă fără copertă pentru anul 2017; agendă cu coperta
neagră și inscripția Riga Supermarket pentru anul 2015; agendă cu coperta neagră
cu incripția MARIALEXPRIM pentru anul 2018; agendă cu coperta albastru închis
cu inscripția Universitatea din București Facultatea de Drept pentru anul 2016;
agendă cu coperta cafeniu închis fără incripții pentru anul 2018, în temeiul art. 162
alin. (1) pct. 4 ) Cod de procedură penală, urmează a fi restituite proprietarului
Brînza Liubovi.
2. Plic cu inscripția „Ambalajul nr. 20 conform raportului de expertiză nr.
235 din 26.11.2018” în care se află un încărcător de model Lenovo și un plic pe
care este indicat că în el se conține lap top de model „Lenovo” de culoare neagră
model 80T7 cu nr/serie – PF0HXSBV ridicat în cadrul percheziției din 23.10.2018
la domiciliul lui Furtuna Vitalii, în temeiul art. 162 alin. (1) pct. 4 ) Cod de
procedură penală, urmează a fi restituite proprietarului Furtuna Vitalii.

3. Plic cu inscripția „Ambalajul nr. 5 conform raportului de expertiză nr. 235
din 26.11.2018” , în care se află plicul nr. 2 cu inscripția „c.p. 2018978265 perch.
Bir. G. Moscalciuc (2 hard-Discuri), în care se află un hard disk de model
Transcend s/n D83049-1585 și un hard disk de model Toshiba s/n 86S597HKS
X13, în temeiul art. 162 alin. (1) pct. 4 ) Cod de procedură penală, urmează a fi
restituite proprietarului Moscalciuc Galina.
4. Plic cu inscripția „Ambalajul nr. 14 conform raportului de expertiză nr.
235 din 26.11.2018”, în care se află un plic cu inscripția „Telefon mobil marca
Samsung ridicat la 23.10.2018, în rezultatul percheziției corporale la reținerea cet.
Scarlat Vadim” în care se afă un telefon mobil de model Samsung de culoare aurie
în husă transparentă, în temeiul art. 162 alin. (1) pct. 4 ) Cod de procedură penală,
urmează a fi restituite proprietarului Scarlat Vadim.
5. Plic nr. 4 cu denumirea, Mostre libere a numitei Galina Moscalciuc, puse
la dispoziția expertului, la numirea expertizei grafoscopice din 13.11.2018 pe
cauza penală nr. 2018978265, pe care se conține și inscripția Plicul nr. 1 c.p.
2018978265 Percheziție bir. G. Moscalciuc Agenda; Acte ridicate., în care se
conține o agendă cu coperta albastră pentru anul 2018, în temeiul art. 162 alin. (1)
pct. 4 ) Cod de procedură penală, urmează a fi restituite proprietarului Moscalciuc
Galina.
6. Plic cu inscripția „Amabalajul nr. 9 conform raportului de expertiză nr.
235 din 26.11.2018” în care se află un Plic cu inscripția „Plic nr. 1 c/p 2018978265
ce conține telefon mobil de model Samsung, de culoare neagră”, în care se află un
telefon mobil de model Samsung de culoare neagră care se află în husă de culoare
neagră, care a fost ridicat de la Tizu Svetlana în cadrul reținerii, în temeiul art. 162
alin. (1) pct. 4 ) Cod de procedură penală, urmează a fi restituit proprietarului Tizu
Svetlana.
7. Plic cu inscripția „Ambalajul nr. 12 conform raportului de expertiză nr.
235 din 26.11.2018...” care, conform inscripțiilor de pe plic conține un stick de
culoare aurie de model Moweek, stick de culoare neagră cu verde de model
Transcend, un hard extern de culoare neagră și argintie cu cablu, în care se conține:
un stick de culoare aurie de model Moweek, stick de culoare neagră cu verde de
model Transcend, un hard extern de culoare neagră și argintie în husă de culoare
neagră cu cablu de culoare albastră, care a fost ridicat în cadrul percheziției din
biroul lui Tizu Svetlana, în temeiul art. 162 alin. (1) pct. 4 ) Cod de procedură
penală, urmează a fi restituite proprietarului Tizu Svetlana.
8. Plic cu inscripția „Cauza penală nr. 2018978265 Setul 4, conținut:
documentele examinate în cadrul cercetării din 27.12.2018 cu denumirea generică
„Set de documente, fără apartenență directă la cauza penală investigată”...”, în care
se conțin mai multe documente și fragmente ale acestora care nu au relevanță cu

cauza penală examinată, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (1) pct. 3) Cod de
procedură penală, urmează a fi distruse.
9. Plic cu inscripția „Ambalajul nr. 4 conform raportului de expertiză nr. 235
din 26.11.2018” în care se conține un plic cu inscripția „Plic ce conține obiectele
ridicate în cadrul percheziției din 23.10.2018 efectuate în biroul nr. 315, Curtea de
Apel Chișinău, la masa de lucru a cet. Furtuna Vitalii, dosar penal nr.
2018978265”, în care se conține, un hard disck portabil de culoare sur combinat cu
albastru de model Transcend cu cablu de încărcare, telefon mobil de model Nokia
de culoare sur deschis combinat cu sur închis, hard disk de model Samsung s/n
S2BJJ90C916600, un plic cu inscripția „Samsung Furtuna Vitalii”, în care se
conține un telefon mobil de model Samsung într-o husă de culoare sură, în temeiul
art. 162 alin. (1) pct. 4 ) Cod de procedură penală, urmează a fi restituite
proprietarului Furtuna Vitalii.
10. Plic cu inscripția „Cauza penală 2018978265 setul 3, conținut:
documentele examinate în cadrul cercetării din 27.12.2018 cu denumirea generică
„Set de documente, cu apartenență la așa numitul caz „Valeriu Roșca”...” în care se
află o cerere de recurs pe așa numitul caz Roșca, în conformitate cu art. 162 alin.
(1) pct. 5) Cod de procedură penală, urmează a fi păstrate la dosar pe tot termenul
de păstrare a lui.
11. Plic cu inscripția „Cauza penală nr. 2018978265, Setul 2,, conținut:
documentele examinate în cadrul cercetării din 27.12.2018 cu denumirea generică
„Set de documente cu apartenență la așa numitul caz Mihail Gandrabura”...” în
care se conțin fragmente din foi care reprezintă o cerere de apel pe cauza
Gandrabura Mihail, în conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură
penală, urmează a fi păstrate la dosar pe tot termenul de păstrare a lui.
12. Plic cu inscripția „Cauza penală 2018978265, setul 1, conținut:
documentele examinate în cadrul cercetării din 27.12.2018 cu denumirea generică
„Set de documente, cu apartenență la așa numitul caz ”Vadim Scarlat”...” în care se
conțin documente restabilite sub forma plângerii depuse în baza art. 313 CPP în
interesele lui Scarlat Vadim, cerere restabilită prin care se solicită nunmirea unei
expertize medico-legale în comisie repetate în cadrul cauzei penale în privința lui
Scarlat Vadim, în conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură
penală, urmează a fi păstrate la dosar pe tot termenul de păstrare a lui.
13. Plic cu inscripția „Plic nr. 12 în care se conține hardul pe c/a au fost
copiate inform. în cadr. Efect. Expertiz. Inform. nr. 235 din 26.11.18 de pe ob.
ridicate în rezultatul exec. perchez. ...” în care se conține hard disk portabil de
culoare sur combinat cu negru de model ADATA cu cablu de încărcare, în
conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, urmează a fi
păstrate la dosar pe tot termenul de păstrare a lui.

14. Plic cu inscripția „Ambalajul nr. 18 conform raportului de expertiză nr.
235 din 26.11.2018 ...”, în care se conține un plic cu inscripția „Pachetul nr. 1,
anexă la procesul-verbal de reținere din 23.10.2018 a cet. Agatii Nadejda (Parola
de acces 11111)...”, în care se conține un telefon mobil de model Iphone de culoare
neagră combinat cu sur și husă neagră, în temeiul art. 162 alin. (1) pct. 4 ) Cod de
procedură penală, urmează a fi restituite proprietarului Agatii Nadejda.
15. Plic cu inscripția „ ... telefon mobil Samsung, telefon mobil Lenovo,
telefon mobil Iphone, ridicate din Penitenciarul nr. 13 – depistate la Gandrabura
*****”, în care se conțin telefon mobil de model Samsung, telefon mobil de model
Lenovo, telefon mobil de model Iphone, în conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 4)
Cod de procedură penală, se trec în proprietatea statului deoarece nu este stabilit
proprietarul acestora.
16. Plic cu inscripția „Plic nr. 7, purtător de informații cu logoul „Centrul
Naț*****al Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă Direcția
Interceptări Ambientale nr. de inventar 2355/1”, pe care au fost transcrise fișierele
relevante în rezultatul efectuării măsurii speciale de investigații – cercetarea
biroului de serviciu al judecătorului din cadrul Curții de Apel Chișinău, Ouș
Ludmila și instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea
audio și video...” în care se conține un DVD-R cu logoul „Centrul Naț*****al
Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă Direcția Interceptări
Ambientale” nr. de inventar 2355/1”, în conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5)
Cod de procedură penală, urmează a fi păstrate la dosar pe tot termenul de păstrare
a lui.
17. Plic cu inscripția „Plic nr. 8, purtător de informații cu logoul „Centrul
Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă Interceptări
telefonice nr. de inventar 5212/18”, pe care în temeiul ordonanței de pertinență din
06.11.2018 cu privire la aprecierea pertinenței măsurii speciale de investigație
intereceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice a lui Furtuna Vitalii a fost
transcrisă informația pertinentă, la cauza penală nr. 2018978265...” în care se
conține un DVD-R cu logoul „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală
Asigurare Operativă Interceptări telefonice” nr. de inventar 5212/18”, în
conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, urmează a fi
păstrate la dosar pe tot termenul de păstrare a lui.
18. Plic cu inscripția „Plic nr. 9, purtător de informații cu logoul „Centrul
Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă Interceptări
telefonice nr. de inventar 5242/18”, pe care în temeiul ordonanței de pertinență din
07.11.2018 cu privire la aprecierea pertinenței măsurii speciale de investigație
intereceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice a lui Scarlat Vadim a fost
transcrisă informația pertinentă, la cauza penală nr. 2018978265...” în care se
conține un DVD-R cu logoul „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală

Asigurare Operativă Interceptări telefonice” nr. de inventar 5242/18”, în
conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, urmează a fi
păstrate la dosar pe tot termenul de păstrare a lui.
19. Plic cu inscripția „ Plic nr. 1, înregistrările video de la etajul trei a
sediului Cruții de Apel Chișinău din data 24.08.2018, 07.09.2018 și 09.10.2018
ridicate la 23.10.2018 conform ordonanței din aceeași zi de la Curtea de Apel
Chișinău și copiate pe suport USB de model Samsung...”, în care se conține stick
USB de model Samsung, în conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de
procedură penală, urmează a fi păstrate la dosar pe tot termenul de păstrare a lui.
20. Plic nr. 2 în care se conțin 2 CD-uri CD-R de model Esperanza și
Verbatim pe care se conțin înregistrările audio ale ședințelor de judecată în cauza
penală în privința lui Gandrabura Mihail, în conformitate cu art. 162 alin. (1) pct.
5) Cod de procedură penală, urmează a fi păstrate la dosar pe tot termenul de
păstrare a lui.
21. Plic nr. 3 în care se conține un DVD-R pe care se conțin comunicările
purtate în biroul de serviciu al decanului Facultății de drept, USM, în conformitate
cu art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, urmează a fi păstrate la dosar
pe tot termenul de păstrare a lui.
22. Plic nr. 4 în care se află CD-R de model „Verbatim”, CD-R „Orange
Moldova” cu nr. de intrare 7377/18, CD-R „Orange Moldova” cu nr. de intrare
6114/18, pe care se conțin descifrările telefonice ridicate la 15.11.2018, în
conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, urmează a fi
păstrate la dosar pe tot termenul de păstrare a lui.
23. Plic cu inscripția „Plic nr. 5, purtător de informații cu logoul „Centrul
Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă Interceptări
telefonice nr. de inventar 5338/18”, pe care în temeiul ordonanței de pertinență din
16.11.2018 cu privire la aprecierea pertinenței măsurii speciale de investigație
interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice a lui Brînza Liubovi a fost
transcrisă informația pertinentă, la cauza penală nr. 2018978265...” în care se
conține un DVD-R cu logoul „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală
Asigurare Operativă Interceptări telefonice” nr. de inventar 5383/18”, în
conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, urmează a fi
păstrate la dosar pe tot termenul de păstrare a lui.
24. Plic cu inscripția „Plic nr. 6, purtător de informații cu logoul „Centrul
Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă Direcția Interceptări
Ambientale nr. de inventar 2356/1, 2357/1, 2358/1”, pe care au fost transcrise
fișierele relevante în rezultatul efectuării măsurii speciale de investigații –
cercetarea biroului de serviciu al judecătorului din cadrul Curții de Apel Chișinău,
Brînza Liubovi și instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și
înregistrarea audio și video...” în care se conține un DVD-R cu logoul „Centrul

Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă Direcția Interceptări
Ambientale” nr. de inventar 2356/1, 2357/1, 2358/1”, în conformitate cu art. 162
alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, urmează a fi păstrate la dosar pe tot
termenul de păstrare a lui.
25. Plic nr. 10 în care se conține DVD-R cu inscripția Samsung Gandrabura
și un DVD-R cu inscripția Lenovo-Gandrabura, în conformitate cu art. 162 alin. (1)
pct. 5) Cod de procedură penală, urmează a fi păstrate la dosar pe tot termenul de
păstrare a lui.
26. Plic nr. 11 în care se conține un CD fără careva inscripții pe el, în
conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, urmează a fi
păstrate la dosar pe tot termenul de păstrare a lui.
27. Monitor de model ASUS și suport pentru acesta de culoare albă, care au
fost ridicate din biroul de serviciu a lui Tizu Svetlana, în temeiul art. 162 alin. (1)
pct. 4 ) Cod de procedură penală, urmează a fi restituite lui Tizu Svetlana.
V. Cheltuielile judiciare se trec în contul statului.
VI. În conformitate cu art.385 alin.(5) în coroborare cu art. 4734 alin. (5)
Cod procedură penală, Gandrabura Mihail, pentru 77 de zile de arest în condiții
inumane și degradante se despăgubește cu 7700 lei (șapte mii șapte sute) lei.
Sentinţa este cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15
zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani).
Sentința motivată se va pronunța la data de 16 aprilie 2021, ora 09:00.
Preşedinte
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